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H O T Ă R Â R E 

 privind  neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor 

/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative 
prevăzute de Programul pentru școli al României 

pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 
 

 
Având în vedere: 

           - Referatul de aprobare nr 3058 din 20.05.2021 la proiectul de hotărâre privind  
neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevăzute de Programul pentru 
școli al României pentru anii scolari 2021-2022 și 2022-2023; 
          - Raportul de specialitate nr. 3059 din 20.05.2021,privind neasumarea 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –
cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea masurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României 
pentru anii scolari 2021-2022 și 2022-2023; 

- Adresa numărul 10503 din 07.05.2021 primită de la Consiliul Județean Bihor de la 
Compartimentul Coordonarea Consiliilor Local , Derulare Programe și Ajutoare înregistrată la 
Comuna Țețchea cu numărul 2694 din 07.05.2021; 
            Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Țețchea. 

Văzând votul consilierilor în funcție, prezenți 13 din totalul de 13 în funcție, 
În baza prevederilor: 

  -Dispozițiilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind 
normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr . 1308/2013 al Parlamentului European și al 
consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și 
legume , de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale Regulamentului delegat 
(UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) NR 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii 
pentru furnizarea de fructe și legume,de lapte și de produse lactate în instituțiile de 
învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr . 907/2014 al Comisiei, care 
cuprinde și distribuția de produse de panificație; 
         - Art.1, pct.12), alin (6) din H.G  Nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea H.G . 
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 
2023,,Consiliile judeţene şi consiliile locale colaborează şi îşi distribuie responsabilităţile 
înainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea şi distribuirea de 
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale’’; 



        -Pct. 1.4 din cap.I al anexei nr.6 conform căruia consiliile locale adoptă hotarări 
privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor 
/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente 
programului ; 

  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu  alin. (7) lit. b) precum și 
cele ale art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
          Consiliul local al comunei Țețchea ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor 
/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevăzute de 
Programul pentru școli al României pentru anii scolari 2021-2022 și 2022-2023 
 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Comunei Țețchea. 
 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Consiliul Județean Bihor; 
- Primarul comunei Țețchea; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 

 
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

Florian – Marius Scorțe                                                      Secretar general, 
                                                                                                  Janett – Gabriela Covrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38 din 28 mai 2021 

 Total consilieri în funcție: 13 
 Consilieri prezenți: 13  
 Vot: 13 voturi ,,Pentru” 

 

 


